นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance)

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

คานา
นโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกหนังสือเวียน แจ้งกระทรวง
กรม และจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2551 ให้จัดทาคู่มือนโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและหลั กธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและมี
ธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ทั้งนีท้ างองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เห็นว่าการจัดทานโยบายกากับดูแลองค์กรที่ดีนั้น
เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร และองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดามีศักยภาพที่จะสามารถจัดทาคู่มือ นโยบาย
กากับดูแลองค์การที่ดีได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาเองก็มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้นา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเหมือนหน่วยงานรัฐอื่นๆ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า จึ ง ได้ จั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ซึ่ ง
ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ด้าน
องค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาหรับ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่กับประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่าง
ทั่วถึง

ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เป็นหน่วยงานราชการซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปฏิบัติภารกิ จหลักด้านการจัดทาบริการสาธารณะให้ทั่วถึง ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้น ที่ ตลอดจนการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดขี ององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริ มสร้างศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ
และศรัทธาจากประชาชนผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
นโยบายการก ากับ ดู แลองค์ ก ารที่ดี ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลป่า ก่ อด า ได้ร วบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา จะสามารถนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงานและ
จะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการ
แสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่
แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยมหลัก
- โครงสร้างองค์กร
1.2 บทนา
1.3 วัตถุประสงค์
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หมวดที่ 2 นโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
- นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
- นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
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หมวดที่ 3 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ภาคผนวก 2
แบบฟอร์มการลงนามรับทราบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฯ
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1. ข้อมูลองค์กร
1.1 วิสัยทัศน์
"เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค"
1.2 พันธกิจ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณะ
ของตาบลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนแลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาด้านแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบแลนอกระบบ แลตามอัธยาศัยแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง
4.
ส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ลสื บ สาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
5. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาแลนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ มูลค่า
ของสินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า
ของสินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจาหน่ายสินค้าเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้
๘.การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาแหล่ งน้า ป่าไม้และสิ่งแวดล้อ รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน
11. พัฒนาการเมืองการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
12. ส่งเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารงาน
13. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยชุมชน
เอง โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว
14. สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงในด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เมื่อ
เกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ค่านิยมหลัก
“ทางานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ใส่ใจผู้รับบริการ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม”
1. ทางานเป็นทีม หมายถึง มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของทีมงานแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานและมีน้าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
2. มุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดาเนินงาน
ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. ใส่ใจผู้รับบริการ หมายถึง ตระหนักเสมอว่าผู้ รับบริการมีความสาคัญต่อองค์การและ
พยายามตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
4. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม หมายถึง กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้พร้อมเปิดเผยข้อมูล และให้บริการโดยเสมอภาคเป็นธรรมเน้น
ความสะดวกรวดเร็วประหยัด ถูกต้องด้วยความมีน้าใจ
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1.4 โครงสร้างองค์กร
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

1. งานการเจ้าหน้าที่
2. งานนโยบายและแผน
3. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานบริหารงานทั่วไป

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตาแหน่งที่มีคนครอง
บริหารท้องถิ่น
แท่ง /ระดับ
ระดับกลาง
จานวน (คน)
1

บริหารท้องถิ่น
ระดับต้น
2

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ระดับชานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน
ระดับต้น
2
4
2
2
-

ครู
2

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ทั่วไป
1
5

-3-

บทนา
การจัดทานโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา นับเป็นการ
ตอบสนองต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้

ที่มา
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทยมาตรา
74 กาหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบั ติหน้าที่และใน
การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา
78 (4) (5) รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ งของการนา
หลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทยดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการกล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จาเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอานาจตัดสินใจการอานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจั ดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุ คคลเข้าดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติห น้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรานี้ จ ะตราพระราชกฤษฎี ก าก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
3. คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อ รัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เรื่อง
นโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใน
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ระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ โดยให้มี
ประสิทธิภาพ กระชับ คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยมุ่งปรับระบบการบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน
เสริมสร้ างประสิ ทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่ ว น
ราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ง เสริ ม รู ป แบบโครงสร้ า งและระบบบริ ห ารที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว สู ง
ประเมินผลงานด้านการบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรมและให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถ ปรั บ ปรุ งพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดย
เน้นข้าราชการในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบข้าราชการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบ าลให้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒ นาความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาคมและชุมชน โดยวางระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความ
สุจริตและมีประสิทธิภาพ
4. ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547จนถึงปัจจุบันโดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานสูงและมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกั บมาตรฐานสากลซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐหมวด 1 การนาองค์การนั้นเพื่อให้ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดีโดยดาเนินการด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและดาเนินการอย่างมีจริยธรรม
รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสัง คมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีจริยธรรม
และธรรมาภิบาลประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้วบุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อ
ผู้รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อื่น ๆผู้ บริห ารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เช่นมีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริตให้
เกียรติเป็นธรรมรวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การดาเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาระบบราชการและส่งเสริมธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้เกิดธรรมาภิ บาลในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกาหนดให้
ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน จัดทาแนวทางปฏิบัติตามหลักหลักธรรมาภิบาลใน
ระดับองค์การ นอกเหนือจากประมวลจริยธรรมในระดับบุคคลซึ่งหน่วยงานต่างๆ มีอยู่แล้ว ให้ใช้ชื่อว่า “นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี” โดยส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน จะต้องกาหนด
นโยบายหลักของการบริหารจัดการตามกรอบธรรมาภิบาล อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นให้
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กาหนดแนวทางปฏิบั ติที่ชัดเจน รองรับ นโยบายด้านนั้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งสุจริตธรรม

วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดามีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและ
เกิดประโยชน์ ต่อทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อเป็ น นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่ชั ดเจนส าหรั บส่ งเสริม ธรรมาภิบาลให้ เกิ ดขึ้ นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้
เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่ งแวดล้อม องค์การ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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หมวดที่ 2
นโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance)
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิ บาล องค์การบริหารส่วนตาบลป่า
ก่อดาได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายหลัก ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 3) ด้าน
องค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

1) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
- มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ชุมชนที่ดีมีความสุข
- มุ่งมั่นรักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ชุมชนและรัฐ
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสานักงาน เน้น
ความเป็นมิตรเกื้อกูลกัน และความสอดคล้องกับประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2. มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
4. จั ดทาการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชนในชุมชนหรือทาประชาคมก่อนการดาเนิ น
กิจกรรมใดๆอันอาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อมหรือรัฐ

2) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายหลัก
- มุ่งมั่นสร้างจิตสานึกการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กร
- ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดใหม่ๆและการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการ
- มุ่งมั่น ให้ บริ การด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
- เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษา แนะนาตลอดจนสามารถตรวจสอบการดาเนินงาน
ขององค์กรได้
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3) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
นโยบายหลัก
- ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทางาน
- ส่งเสริม ปลูกฝัง กระตุ้น การตระหนักถึงความเสี่ยงจนเกิดการปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อสนับสนุนหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
- สร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
- จัดสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
หรืออันตรายต่างๆ
- มีการจัดทาประกาศประมวลจริยธรรม ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรให้บุคลากรในสังกัดทุก
คนได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
- จัดสถานที่ทางานให้มีพื้นที่สาหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ อันเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรในสังกัดและผู้มาใช้บริการ
- ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีการศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ

4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
- มุ่งมั่นและให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง
- มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ให้โอกาสความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตรงตามตามตาแหน่ง งานที่รับผิดชอบ
ตลอดจนความรู้ พื้นฐานในการปฏิบั ติงานและคุณธรรมจริยธรรมตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒ นาบุคลากรของ
หน่วยงาน
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
แนวทางปฏิบัติ
- คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือการพัฒนาโดยวิธีอื่น
- ดาเนินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
- มอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเป็นกาลังในการปฏิบัติงานต่อไป
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หมวดที่ 3
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลป่าก่อดา จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัดโดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจยึด
มั่นและปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวันและไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดาคนใดกระทาการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจขอคาปรึกษาจากผู้บ ริหารระดับสูงหรือสานักงานปลัด โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือ
ปฏิบั ติเ ป็ น ข้อ มูล ลั บ ทั้ง นี้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาเองก็ มีห น้า ที่ใ นการสอดส่ อ งดู แลและให้ ค าแนะนาผู้ ใ ต้บั งคั บบั ญชา
ตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
5) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาจะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การทีด่ ีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายแนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่สานักปลัดฯ โทร. 0-5376-7467

จัดทาโดย
คณะจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 25๖๐

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 2

แบบฟอร์ม
การลงนามรับทราบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๑. ข้าพเจ้าได้เอกสารเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้แล้ว
๒. ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้ง
มุ่งมั่นที่จะนาแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติหรือ
นาไปกาหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีธรรมาภิบาลต่อไป
๓. ข้าพเจ้าได้ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ /พนักงานในสังกัดของข้าพเจ้าได้รับทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วยแล้วตามแบบแบบฟอร์มการลงนามรับทราบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีที่
แนบท้ายนี้

(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม
ที่ 55/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
-------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จะดาเนินการจัด ทาแผนจัดการองค์ความรู้ทางการกาหนด
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้ง
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้งคณะทางานการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี ดังนี้
๑. นายสุทัศน์ ศรีจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ประธานกรรมการ
๒. นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง รองนายก อบต.ป่าก่อดา
กรรมการ
๓. นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์
รองนายก อบต.ป่าก่อดา
กรรมการ
๔. นายจานง วรรณราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๕. นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๖. นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๗. นายนพรัตน์ กรุณา
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๘. นางกาญจนา คาต่าย
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๙. นางอัญธิกา กันทา
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
๑๐. นางชัชญาภัค เครือวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะทางานมีหน้าที่ดงั นี้
1. ดาเนินการจัดทาแนวทางการกาหนดนโยบายกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. จัดทาแผนจัดความรูท้ างการกาหนดนโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
3. ดาเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดาเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60

(นายสุทัศน์ ศรีจนั ทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

แบบฟอร์ม
การลงนามรับทราบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

